Obec Honbíce

Plán akcí
pořádaných obcí a v součinnosti s místními spolky, sdruženími, podnikateli atd.
Leden 2019 – „Tříkrálový koncert“ v místním kostele v Honbicích
(bez finannčí účasti obce Honbice – pouze záštita) pouze tisk pozvánek apod.
A bezplatné zapůjčení prostor pro zázemí pěveckého sboru
náklady obce: 0,březen 2019 – Sousedská beseda s harmonikou
občerstvení pro 40 osob
náklady obce max.: 1000,- (občerstvení chlebíček, káva)
duben 2019 - 30.4.2019 - „Pálení čarodejnic“
náklady obce max.: 2000,květen 2019 - „Bylinkové slavnosti“
ve spolupráci s největším zaměstnavatelem v obci Honbice uspořádání „větší akce,
která bude zaměřena na širokou veřejnost.
Max. 4500,- - nutné sehnat sponzory
V případě, že nebude možné sehnat dostatečný finanční obnos – akce nebude uskutečněna.
Červen 2019 – 8.6.2019- Dětský den
občerstvení pro děti obce – 1000,ceny do soutěží 1000,spouvisející náklady: 500,Celkové maximální náklady: 2500,sobota 6.července 2019- Slavnosti k příležitosti odhalení památníků T.G.Masaryka
slavnostní uložení prstí z bojišť
max. Náklady max. 700 – lahvičky na prsti, slavnostní věnčení/svěcení vysazených lip z náhradní
výssadby. Není možné aplikovat výsadbu nových lip v červencových dnech, je nutné již mít lípy
pokáceny a vysazené nové na jaře v roce 2019, tak aby nedošlo k jejich zaschnutí.
Celkové max. Náklady 1000,- Kč
Září 2019 – Loučení s prázdninami /Hasičská spoutěž „O pohár starosty“
náklady na poháry 600,-, pamětní listy: 200,-, občerstvení pro děti obce – 500,ceny do soutěží 1000,-, sladkosti: 1000,- Další náklady: 200
NUTNÉ SEHNAT SPONZORY
Náklady celkem: 3500,Září/říjen 2019 – Pořádání místní „výstavy o historii obcí“
z důvodu velkého zájmu v roce 2018, je zájmem opakovat akci i v roce 2019.
pouze záštita obce Honbice a nezplatné zapůjčení prostor pro uspořádání výstavy
Výstavu instalovat a ponechat minimálně víkend, tisk pozvánek a tisky.
Pouze záštita obce Honbice.

30.listopadu / 7.prosince 2019 – Mikulášská besídka pro děti ?
max. 3900,- celkové náklady na kolekce, sladkosti a balíčky pro děti, po odečtení nákladů na
kolekce cca 200 kč/kus, vychází hodnota balíčku pro 1 díte 150 kč, počítáno s 15 -ti dětmi
prosinec 2019 – Vánoční sousedské posezení – v rámci schůze
náklady na občerstvení: 2000,- Kč
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Stanovení pravidel pro pořádání akcí
1. měsíc před každou akcí bude sestaven itinerář akce
2. 14 dní před akcí bude stanoven „předběžný rozpočet akce“
3. 1 týden před akcí bude ukončena příprava všech akcí, tak aby se případné nedostatky akce
mohly včas odstranit
4. do 10 dnů po akci bude provedeno vyúčtování akce
Všechny stanovené dokumenty jsou součástí tohoto plánu akcí.
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